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Επείγουσες διατάξεις για την πρόληψη της μόλυνσης από SARS-CoV-2 με την πρόβλεψη 

υποχρεώσεων εμβολιασμού για τους επαγγελματίες των επαγγελμάτων υγείας και τους 

επαγγελματίες υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

1. Λαμβανομένης υπόψη της επιδημιολογικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης από το SARS-

CoV-2, έως την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 

457 του νόμου με αριθ. 178/30-12-2020 και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να διατηρηθούν 

επαρκείς συνθήκες ασφάλειας στην παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και βοήθειας, οι 

επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι επαγγελματίες υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

που ασκούν τις δραστηριότητές τους σε   εγκαταστάσεις υγείας, κοινωνικής και κοινωνικής 

πρόνοιας, δημόσια και ιδιωτικά, φαρμακεία, παραφαρμακεία και επαγγελματικά 

εργαστήρια υποχρεούνται να υποβάλλονται σε δωρεάν εμβολιασμό για την πρόληψη της 

μόλυνσης από   SARS-CoV-2. Ο εμβολιασμός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση 

του επαγγέλματος και για την εκτέλεση των υπηρεσιών εργασίας που παρέχονται από τα 

υπόχρεα υποκείμενα.  Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

παρέχονται από τις περιφέρειες, τις αυτόνομες επαρχίες και άλλες αρμόδιες υγειονομικές 

αρχές, σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται στο σχέδιο. 

 

2. Ο εμβολιασμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι υποχρεωτικός και μπορεί 

να αναβάλλεται μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένου κινδύνου για την υγεία, σε σχέση με 

συγκεκριμένες τεκμηριωμένες κλινικές καταστάσεις, που βεβαιώνονται από τον γενικό 

ιατρό. 

 

3. Εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος, 

κάθε αρμόδιος εδαφικά επαγγελματικός Σύλλογος διαβιβάζει τον κατάλογο των μελών του, 

με ένδειξη του τόπου κατοικίας τους, στην περιφέρεια ή την επαρχία στην οποία έχει την 

έδρα της. Εντός της ίδιας περιόδου, οι εργοδότες επαγγελματιών του τομέα της υγείας που 

δραστηριοποιούνται, της κοινωνικής πρόνοιας, των δημόσιων ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων, 

των φαρμακείων, των παραφαρμακείων και των επαγγελματικών εργαστηρίων, 

διαβιβάζουν στην περιφέρεια ή την επαρχία στο έδαφος της οποίας δραστηριοποιούνται, 

τον κατάλογο των εργαζομένων τους, αναφέροντας τον τόπο κατοικίας τους.  

 

4. Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των καταλόγων που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3, οι περιφέρειες και οι επαρχίες, μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών 

εμβολιασμού,  επαληθεύουν την κατάσταση εμβολιασμού καθενός από τα πρόσωπα που 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Όταν τα συστήματα πληροφοριών εμβολιασμού που 

διαθέτει η περιφέρεια και η αυτόνομη επαρχία δεν αποδεικνύουν τη διενέργεια του 

εμβολιασμού SARS-CoV-2 ή την υποβολή του αιτήματος εμβολιασμού με τον τρόπο που 



καθορίζεται στο πλαίσιο της τρέχουσας εκστρατείας εμβολιασμού, η περιφέρεια ή η 

επαρχία, σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, αναφέρει αμέσως στην τοπική εταιρεία υγείας της κατοικίας τα ονόματα των 

ατόμων που δεν έχουν εμβολιαστεί. 

 

5. Μόλις λάβει την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η τοπική εταιρεία 

υγείας της κατοικίας, καλεί τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει, εντός πέντε ημερών από 

την παραλαβή της πρόσκλησης, έγγραφα που αποδεικνύουν τον εμβολιασμό, την 

παράλειψη ή την αναβολή της ίδιας κατάστασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή την 

υποβολή της αίτησης εμβολιασμού ή τη μη ύπαρξη των όρων της υποχρέωσης 

εμβολιασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των 

εγγράφων που αναφέρονται στην προηγούμενη περίοδο, η τοπική υγειονομική εταιρεία, 

μετά τη λήξη της προαναφερθείσας πενθήμερης περιόδου, αμελλητί, καλεί επίσημα το 

ενδιαφερόμενο μέρος να υποβληθεί στη χορήγηση του εμβολίου SARS-CoV-2, αναφέροντας 

τις μεθόδους και τις προθεσμίες εντός των οποίων μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Σε περίπτωση υποβολής εγγράφων που πιστοποιούν 

το αίτημα εμβολιασμού, η τοπική υγειονομική εταιρεία καλεί τον ενδιαφερόμενο να 

διαβιβάσει αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο τρεις ημέρες από τη χορήγηση, την 

πιστοποίηση που πιστοποιεί τη συμμόρφωση με την υποχρέωση εμβολιασμού. 

 

6. Αφού συμμορφωθεί με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 5, η αρμόδια 

τοπική υγειονομική εταιρεία μεριμνά, ώστε να μην τηρείται η υποχρέωση εμβολιασμού και 

την κοινοποιεί αμέσως στον ενδιαφερόμενο, στον εργοδότη και στον επαγγελματικό 

Σύλλογο στον οποία ανήκουν. Η έγκριση της αξιολόγησης από την τοπική εταιρεία υγείας 

καθορίζει την αναστολή από το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ή καθηκόντων που 

συνεπάγονται διαπροσωπικές επαφές ή συνεπάγονται, με οποιαδήποτε άλλη μορφή, τον 

κίνδυνο εξάπλωσης της μετάδοσης από το SARS-CoV-2.  

7. Ο αρμόδιος επαγγελματικός Σύλλογος ανακοινώνει αμέσως την αναστολή που 

αναφέρεται στην παράγραφο 6. 

8. Μόλις λάβει την ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 6, ο εργοδότης 

τοποθετεί, όπου είναι δυνατόν, τον εργαζόμενο σε καθήκοντα, ακόμη και υποδεέστερα από 

εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, με την ανάλογη αμοιβή που αντιστοιχεί στα 

εκτελούμενα καθήκοντα και τα οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν ενέχουν κίνδυνο εξάπλωσης 

της μόλυνσης.  Όταν δεν είναι δυνατή η ανάθεση διαφόρων καθηκόντων, για την περίοδο 

αναστολής που αναφέρεται στην παράγραφο 9, δεν οφείλονται αμοιβές, λοιπές αποδοχές 

ή απολαβές. 

 

9. Η αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 6 παραμένει σε ισχύ έως ότου 

εκπληρωθεί η υποχρέωση εμβολιασμού ή, ελλείψει αυτής, έως την ολοκλήρωση του 

εθνικού σχεδίου εμβολιασμού και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 

2021. 

 


